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        POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 

 

1 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE 
 
Univerza v Novi Gorici (UNG) hoče biti raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje 
nastaja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v 
podjetniško okolje. 

Status 

UNG je zasebna neprofitna univerzitetna ustanova. Tak status ji omogoča prožno organizacijo in 
delovanje ter lažje prilagajanje na zahteve moderne družbe. 

Notranja organizacija 

UNG je kompaktna, notranje močno povezana univerza. Raziskovalno in ekspertno delo poteka v 
laboratorijih, centrih in institutih. Fakultete so odprte enote, kjer na izobraževalnem področju delujejo 
raziskovalci in strokovnjaki zaposleni v raznih raziskovalnih enotah in zunanjih inštitucijah. Zato se bo 
UNG v naslednjih letih trudila za harmonično povezovanje strokovnjakov in študentov iz različnih 
znanstvenih in strokovnih disciplin. Obenem si bo UNG prizadevala preseliti celotno dejavnost na eno 
mesto oziroma v en kampus. Skupne službe in servisi delujejo na nivoju univerze.  

Poslovanje UNG mora biti bolj podobno modernemu podjetju in manj klasični akademski ustanovi. 

Raziskovalno delo 

Raziskovalno in ekspertno delo je osnova za izvajanje izobraževalnega procesa. Raziskovalci UNG 
morajo posvečati posebno skrb vključevanju v mednarodne raziskovalne procese in projekte. Od 
raziskovalcev in učiteljev se pričakuje, da so široko razgledani znanstveniki in eksperti z 
mednarodnimi izkušnjami. Zato se od kandidatov za stalno zaposlitev pričakuje, da imajo opravljeno 
podoktorsko usposabljanje v tujini. 

Izobraževalno delo 

UNG želi biti visoko kvalitetna in v mednarodnem prostoru konkurenčna visokošolska inštitucija. 

Visokošolski učitelji so lahko le raziskovalci ali eksperti, ki so širše oziroma mednarodno priznani 
strokovnjaki. Izobraževalno delo s študenti naj v čim večji meri vključuje raziskovalno in praktično delo 
tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju. Zato bo UNG skrbela za optimalno razmerje študent 
- profesor v vseh svojih študijskih programih ter za optimalno razmerje med raziskovalnim in 
izobraževalnim delom. Pričakujemo, da bodo dolgoročno vse discipline dosegale razmerje med 
izobraževalnim in raziskovalnim delom 1:1. 

UNG si bo posebej prizadevala za stalno vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva v izobraževalni 
proces. 

Posebna skrb je posvečena mednarodnim povezavam in izmenjavam študentov in profesorjev. Temu 
je prilagojena tudi izbira učnega jezika, še posebej na podiplomskem nivoju. 

Ne glede na svojo mednarodno naravnanost pa bo UNG gojila tudi specifično raziskovalno in 
pedagoško dejavnost, ki bo utrjevala položaj Slovencev na najbolj zahodni narodnostni meji. 

Prenos znanja v podjetniško okolje 
Sodelovanje z industrijo in podjetniškim okoljem mora biti imperativ za vse sodelavce UNG. Na ta 
način se ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v podjetniško okolje, veča se 
prepoznavnost Univerze v Novi Gorici in njene dejavnosti, s tem se tudi izboljšujejo zaposlitvene 
možnosti diplomantov. 

UNG je pobudnica in soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka, ki mora, med drugim, ključno 
prispevati k ustvarjanju podjetniškega okolja za diplomante, magistrante in doktorante UNG.  
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Študenti 

UNG se bo trudila, da bo v svoje študijske programe vpisovala najboljše študente in jim omogočala 
optimalne pogoje študija v okviru danih možnosti. Ne glede na svoj zasebni status bo UNG preko 
programov štipendiranja in državnih koncesij poskrbela, da bodo njeni programi dostopni vsem 
socialnim slojem. 

Posebnost UNG mora biti učenje na praktičnih problemih, zato bodo študentje v čim večji meri 
vključeni v praktično in raziskovalno delo znotraj institucije same ali v partnerskih raziskovalnih in 
visokošolskih inštitucijah ter industriji. 

UNG se trudi dosegati čim višjo zaposljivost svojih diplomantov. Za doseganje tega cilja ima 
organiziran karierni center, ki nudi pomoč pri iskanju zaposlitve po zaključku študija. Cilj UNG je, da je 
delež zaposlitve v šestih mesecih po diplomi, magisteriju ali doktoratu višji od 80 %. 

Finance 

UNG vidi svojo prednost tudi v diverzificiranem načinu finansiranja njene dejavnosti. Zato se bo še 
naprej trudila, da njeno finansiranje ne obvisi samo na državnih sredstvih. Pomemben delež 
finansiranja njene dejavnosti mora prihajati iz mednarodnih virov, lokalnih skupnosti, industrije, šolnin, 
donacij itd. 

UNG je ustanoviteljica Fundacije Edvard Rusjan. To je edina univerzitetna fundacija v Sloveniji in ena 
redkih v Evropi. Namen fundacije je nabirati donatorska sredstva katerih donos se porablja za rast 
UNG ter širitev in izvajanje njene dejavnosti. UNG si bo prizadevala, da bo Fundacija Edvard Rusjan v 
naslednjih dveh desetletjih dosegla 20 do 25 % delež pri finansiranju delovanja UNG. 

Bodoči razvoj 

UNG bo v prihodnosti dajala prednost razvoju magistrskih in doktorskih študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 
Sprejeto na 13. seji senata Univerze v Novi Gorici, dne 28. novembra 2007. 
 

2 PREDSTAVITEV UNIVERZE 
Univerza v Novi Gorici je zasebna univerza, ki so jo ustanovili: 

• Mestna občina Nova Gorica, 
• Institu J. Stefan, Ljubljana, 
• Občina Ajdovščina in 
• ZRC SAZU, Ljubljana 

 
Univerza v Novi Gorici goji raziskovalno in pedagoško dejavnost. Raziskovalna dejavnost je 
organizirana v petih laboratorijih, treh centrih in enem institutu, pedagoška pa na petih fakultetah in 
dveh visokih šolah. Vsak laboratorij, institut ali center ima vodjo, vsaka fakulteta oziroma visoka šola 
pa dekana in senat. Organi na nivoju univerze so: 

• rektor, 
• upravni odbor, 
• senat, 
• mednarodni svet in 
• študentski svet. 

 
Univerza v Novi Gorici je soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka in Fundacije E. Rusjan. 
Organizacijska shema je priložena v prilogi. 
 
Na Univerzi v Novi Gorici smo v letu 2010 izvajali naslednje študijske programe: 

1. Fakulteta za znanosti o okolju 
- univerzitetni študijski program »Okolje« 
- univerzitetni študijski program I stopnje »Okolje« 
- magistrski študijski program II stopnje »Okolje« 

2. Poslovno-tehniška fakulteta 
- visokošolski strokovni študijski program »Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških 

sistemov« 
- visokošolski strokovni študisjki program I stopnje »Gospodarski inženiring« 
- magistrski študisjki program II stopnje »Gospodarski inženiring« 
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3. Fakulteta za humanistiko 
- univerzitetni študijski program »Slovenistika« 
- univerzitetni  študisjki program I stopnje »Slovenistika« 
- univerzitetni študisjki program I stopnje »Kulturna zgodovina« 
- magistrski študijski program II stopnje »Slovenistika« 
- magistrski študijski program II stopnje »Migracije in medkulturni odnosi« 

4. Fakulteta za aplikativno naravoslovje 
- univerzitetni študijski program I stopnje »Inženirska fizika« 
- magistrski študijski program II stopnje »Eksperimentalna fizika« 

5. Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 
- visokošolski strokovni študijski program I. stopnje »Vinogradništvo in vinarstvo« 

6. Visoka šola za umetnost 
- visokošolski strokovni študijski program I. stopnje »Digitalne umetnosti in prakse« 

7. Fakulteta za podiplomski študij 
- podiplomski študijski program »Znanosti o okolju« 
- doktorski študijski program III stopnje »Znanosti o okolju« 
- podiplomski študijski program »Karakterizacija materialov« 
- doktorski študijski program III stopnje »Fizika« 
- podiplomski študijski program »Krasoslovje« 
- doktorski študijski program III stopnje »Krasoslovje« 
- podiplomski študijski program »Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur« 
- doktorski študijski program III stopnje »Ekonomika in tehnike konzervatorstva arhitekturne 

in krajinske dediščine« 
- doktorski študijski program III stopnje »Molekularna genetika in biotehnologija« 

 
V letu 2010 je bilo na UNG vpisanih 510 študentov (brez absolventov), od tega 283 na dodiplomske 
programe, 82 na programe II. stopnje in 145 študentov na doktorske študijske programe in programe 
III. stopnje. 
 
Raziskovalno delo poteka v naslednjih laboratorijih in centrih: 

1. Laboratorij za raziskave v okolju 
2. Laboratorij za astrofiziko osnovnih delcev 
3. Laboratorij za fiziko organskih snovi 
4. Laboratorij za večfazne procese 
5. Laboratorij za raziskave materialov 
6. Center za raziskave atmosfere 
7. Center za raziskave vina 
8. Center za sisteme in informacijske tehnologije 
9. Institut za kulturne študije 

 
Raziskovalci Univerze v Novi Gorici izvajajo domače znanstvene programe in projekte in se vključujejo 
v delo na mednarodnih projektih.  Število in vrsta projektov sta razvidni iz prilog. 
 
Na Univerzi v Novi Gorici je zaposlenih 181 sodelavcev, pri pedagoškem procesu pa sodeluje še 
približno 200 zunanjih sodelavcev iz Slovenije in tujine. 
 
Univerza v Novi Gorici ima v lasti 3.500 m2 prostorov na Vipavski 13 in 300 m2 prostorov na Vipavski 1 
v Novi Gorici, 2.200 m2 prostorov v Ajdovščini in 50 m2 laboratorijskih prostorov na Otlici. Poleg tega 
razpolagamo s 1.600 m2 v Križni ulici v Gorici v Italiji, ki so last družbe Alpe, 100 m2 prostorov v 
Postojni, ki so last ZRC SAZU, 100 m2 prostorov v Ljubljani, ki so tudi last ZRC SAZU in 150 m2 
prostorov v samostanu S'Elena v Benetkah, ki so last Občine Benetke. V Ljubljani imamo najetih še 
dodatnih 400 m2 učilnic, kabinetov in študentskih delavnic ter 50 m2 laboratorijskih prostorov. V 99 
letnem zakupu imamo tudi dvorec Lanthieri v Vipavi, ki ga bo pred uporabo potrebno obnoviti. V 2010 
je občina Vipava uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo in pridobila sredstva za obnovo 
sprednje stavbe Lanthierijevega dvorca v Vipavi, kjer bosta delovala Visoka šola za vinogradništvo in 
vinarstvo in Center za raziskave vina. Univerza v Novi Gorici ima v Vipavski dolini (okolica gradu 
Lože) v zakupu tudi posestvo v izmeri 16 ha. 
Univerza v Novi Gorici je na pedagoškem in raziskovalnem področju močno vpeta v mednarodni 
prostor. Sodelujemo z več kot sto univerzitetnimi in raziskovalnimi institucijami po svetu. Naši 
študentje in raziskovalci imajo možnost izpopolnjevanja na tujih univerzah v Evropi, ZDA in na 
Japonskem. Kljub temu, da je Univerza v Novi Gorici globalno usmerjena ustanova, skrbi tudi za 
razvoj lokalnega okolja. Na raziskovalnem področju dobro sodelujemo s slovensko in lokalno industrijo 
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ter univerzami in raziskovalnimi institucijami na drugi strani slovensko-italijanske meje. Z vpeljavo 
študijskega programa Slovenistika pa smo pripomogli tudi k krepitvi slovenskega jezika ob zahodni 
slovenski meji in v zamejstvu. 
 
 

3 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  
UNG deluje v skladu z zakonom o visokem šolstvu in v skladu z zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti. 

3.2 Dolgoročni cilji 
Glavne dolgoročne usmeritve UNG so razvidne iz vizije razvoja UNG, ki jo je sprejel senat in potrdil 
upravni odbor UNG v letu 207. 
 
V naslednjem petletnem obdobju bi še posebej omenili naslednje cilje: 

1. pripraviti in uvesti vsaj 5 novih študijskih programov, 
2. povečati število tujih študentov nad 10 % celotnega števila, 
3. povečati izpopolnjevanje naših študentov v tujini na 20 % celotnega števila, 
4. povečati sredstva mednarodnih projektov na 10 %, 
5. ohraniti nizko razmerje študent/profesor (okrog 5) 
6. ohraniti zaposljivost diplomantov na nivoju 90 % (procent diplomantov, magistrov in doktorjev, 

ki v 6 mesecih po zaključku študija dobi prvo zaposlitev). 
7. Izgraditev infrastrukture za kampus UNG. 

3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2010 
Poleg kvalitetnega izvajanja obstoječih pedagoških in raziskovalnih programov in projektov so bili 
glavni kratkoročni cilji UNG naslednji: 

 
• pridobitev akreditacije za  študijski program »Moderne umetnosti« (II stopnja), 
• pridobitev akreditacije za  študijski program »Ekonomika in tehnike konzervatorstva 

arhitekturne in krajinske dediščine« (III stopnja), 
• razvoj novih raziskovalnih področij in ustanovitev novih raziskovalnih laboratorijev s področja 

molekularne biologije in genetike, 
• obnovitev prostorov v Novi Gorici, 
• priprava novih študijskih programov s področja informatike in vinogradništva. 
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4 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev 
po dejavnostih v letu 2010  

4.1 Izobraževalna dejavnost 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

Obnovitev prostorov v Novi 
Gorici 

Zaključek del Preurejene predavalnice na 
lokaciji Kompas in Vipavska 13 v 
Rožni dolini 

Določitev lokacije kampusa Začetek nakupa zemljišč Podpis pisma o nameri za 
dodelitev zemljišč MONG 

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

Povečati ponudbo študijskih 
programov 
 

Pričetek izvajanja študijskega 
programa »Digitalne umetnosti 
in prakse« (1. stopnja) v letu 
2009/10 

Še v postopku akreditacije 

 Pričetek izvajanja doktorskega 
študijskega programa III. stopnje 
»Jezikoclovje« 

Realizirano 

 Pričetek izvajanja smeri 
»Literarne vede« na študijskem 
programu II. stopnje 
»Slovenistika« 

Realizirano 

 Priprava modula Trajnostno 
vinogradništvo-kmetijstvo v 
okviru obstoječega programa II. 
stopnje »Okolje« 

Modul potrjen na senatu UNG. 
Zaradi čakanja na nova merila in 
obrazce NAKVIS še ni bil oddan 
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Kazalniki: 
(vpišejo se podatki za univerzo) 

Študijsko leto 2009/2010 
(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 
študijskem letu 2010/2011 

(Leto 2010) 

Realizacija v študijskem letu 
2010/2011 
(Leto 2010) Kazalnik 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v visokošolskih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v % 

- - - - - - 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v univerzitetnih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v % 

- - - - - - 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 
prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v % 

39,1 100 42 - 34,04 0 

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih študijskih programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004 

- - - - 0 0 

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih študijskih programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004 

0 - - - 0 - 

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih prve stopnje, 
sprejetih po 11. 6. 2004 

13,5 - 15 0 13,2 0 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v 
visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

6,3 6,6 6,5 7 6,43 7,88 

Povprečno število let trajanja študija  v univerzitetnih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

6,2 - 6 - 5,9 - 

Povprečno število let trajanja študija v  študijskih programi 
prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

3,5 3,6 4 5 3,56 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na 
dodiplomskih študijskih programih  

6 6 5 5 5 5 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih 
raziskovalnih zavodov na dodiplomskih študijskih programih 

11 11 11 11 11 11 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na 
podiplomskih študijskih programih  

- - 3 -   

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih 
raziskovalnih zavodov na podiplomskih študijskih programih

- - 30 - 20  
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Študijsko leto 2009/2010 Pričakovani rezultati v študijskem letu 
2010/2011 

Realizacija v študijskem letu 
2010/2011 

(Kazalnik V sofinanciranih 
študijskih 
programih 

V nesofinanciranih 
študijskih 
programih 

V sofinanciranih 
študijskih 
programih 

V nesofinanciranih 
študijskih 
programih 

V sofinanciranih 
študijskih 
programih 

V nesofinanciranih 
študijskih 
programih 

Prehodnost 
študentov iz 1. v 2. 
letnik študijskega 
programa za 
pridobitev 
magisterija znanosti 
v % 

81,6 - 85 - / - 

 
 

4.1.2 Programi za izpopolnjevanje 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
   
   
 

4.1.3 Oblike neformalnega učenja 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
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4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
Razvoj novih raziskovalnih področij Začetek delovanja Centra za sisteme in 

informacijske tehnologije 
Realizirano 

   
 
Kazalniki: 

Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 
2010 

Realizacija 
2010 

Število prijavljenih patentov 1 1 1 
Število odobrenih patentov 1 1 1 
Število prodanih patentov 0 1 1 
Število prodanih blagovnih znamk 0 0 0 
Število inovacij 0 1 0 
Število projektov v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki 
znanja in so krajši od enega leta 

3 6 3 

Število projektov v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki 
znanja in so dolgi vsaj eno leto 

7 6 7 

 
 

4.3 Umetniška dejavnost 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
Postavitev razstav študentov Izvedba dveh razstav realizirano 
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4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
   
 
Kazalniki: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 
 

Kazalnik Študijsko leto 
2009/10 

Načrt za 
študijsko leto 
2010/2011 

Realizacija za 
študijsko leto 
2010/2011 

Študijsko leto 
2009/10 

Načrt za 
študijsko leto 
2010/2011 

Realizacija za študijsko 
leto 2010/2011 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 9(Erasmus) 13 (Erasmus) Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

2 (Erasmus) 2 (Erasmus) + 1 
(Norveški 
mehanizem) 

Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
šolskega leta  

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v 
Sloveniji 

7(Erasmus) 5 (Erasmus) Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

 1 (Erasmus)  Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
šolskega leta  

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

4 (Erasmus) 4 (Erasmus) + 2 
(Norveški 
mehanizem) 

Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
šolskega leta 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

5 (Erasmus) 9 (Erasmus) Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
šolskega leta 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo 
v tujini 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

  Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
šolskega leta 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

  Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
šolskega leta 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

5 (Erasmus) 15 (Erasmus) + 4 
(Norveški 
mehanizem) 

Dokončna realizacija 
bo znana ob zaključku 
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4.5 Knjižnična dejavnost  
 
Knjižnična dejavnost  

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
   
   

Uporabniki knjižnice 
Kategorije uporabnikov Število v letu 2009 Načrt za leto 2010 Realizacija 2010 

Študenti – dodiplomski, redni 494 500 515 
Študenti – dodiplomski, izredni 152 160 140 
Študenti – podiplomski 93 100 96 
Srednješolci 3 5 3 
Zaposleni 162 170 168 
Upokojenci 1 5 1 
Tuji državljani * * * 
Drugi uporabniki 240 250 380 
*V naši bazi nimamo več posebej ločenih tujih državljanov, ker imamo člane iz drugih držav v vseh kategorijah uporabnikov.  

Kazalniki 
Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 Realizacija  2010 

Število aktivnih uporabnikov 
knjižnice 552 600 568 

Delež aktivnih uporabnikov z 
univerz (študenti, visokošolski 
učitelji in sodelavci, raziskovalci 
in strokovni sodelavci) 

85,5% 85% 80,5 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva in število zakupljenih ali 
nabavljenih elektronskih enot  

6880 4000 4838* 

Število pregledanega gradiva v 
elektronski obliki  14263 15000 18800 

Število organiziranih 
izobraževanj za uporabnike 5 8 7 

*porast zaradi pridobitve novih baz podatkov 
Komentar: Knjižnica je odprta 47 ur tedensko, na dan povprečno 9,4 ure (pon.-čet. 10 ur dnevno, petek 7 ur). 
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4.6 Dejavnost študentskih domov 
 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
   
   
 
Kazalniki: 

Kazalnik Študijsko leto 
2009/2010 

Pričakovani rezultati v 
študijskem letu 

2010/2011 

Realizacija v študijskem 
letu 2010/2011 

% študentov univerze, ki bivajo v študentskih 
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom 
o subvencioniranju bivanja študentov 

10 12 * 

Kapaciteta študentskih domov 54 108 * 
Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih 
domovih 

10 10 * 

*Študente Univerze v Novi Gorici subvencionira Univerza v Novi Gorici 
*podatki bodo dosegljivi konec septembra 2011 
 

4.7 Upravne, pravne in druge naloge univerze  
 
Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov, ipd. dodajte tam, kjer je to potrebno.  
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
   
   



Univerza v Novi Gorici    

 18

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko 
leto 

2009/2010 
 

Načrt za 
študijsko leto  
2010/2011 

Realizacija 
za študijsko 

leto 
2010/2011 

Število študentov na računalnik 
 

10 10 10 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100 100 100 
 

4.8 Nacionalno pomembne naloge  

4.8.1 Skrb za slovenščino 
 
Univerza v Novi Gorici je z uvedbo študijskega programa Slovenistika, ki se izvaja na Fakulteti za 
humanistiko, načrtno stopila na pot znanstvenega, strokovnega in izobraževalnega dela na področju 
slovenskega jezika. V letu 2006 se je tako začelo sodelovanje z Univerzo v Vidmu na ravni čezmejne 
izmenjave lektoratov. Od leta 2007 izvajamo tečaje slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v Novi 
Gorici in tečaje oblikovanja strokovnih besedil, poslovne komunikacije in javnega nastopanja v 
slovenskem jeziku. Od leta 2009 sodelujemo s CMEPIUS pri organiziranju tečajev slovenščine kot 
tujega jezika za študente na ERASMUS izmenjavah. 

Načrtujemo, da bo Univerza v Novi Gorici v letu 2011 na področju skrbi za slovenski jezik, njegov 
razvoj in promocijo začela oziroma nadaljevala z izvajanjem sledečih projektov: 
 

• študentom slovenščine Univerze v Vidmu bo nudila možnost, da del obveznosti s področja 
slovenskega jezika opravijo na programu Slovenistika Univerze v Novi Gorici; 

• podpisala sporazum Erasmus-VŽU o izmenjavi študentov slovenistike na evropskih univerzah; 
• nadaljevala s tečajem slovenskega jezika za tuje študente in sodelavce Univerze v Novi 

Gorici, ki ne znajo dovolj slovensko; 
• nadaljevala s tečajem slovenskega jezika za ERASMUS študente, ki so prišli na slovenske 

institucije; 
• nadaljevala s tečajem oblikovanja strokovnih besedil, poslovne komunikacije in javnega 

nastopanja v slovenskem jeziku za študente in sodelavce Univerze v Novi Gorici; 
• uvedla specifične tečaje slovenskega jezika, oblikovanja strokovnih besedil, poslovne 

komunikacije in javnega nastopanja v slovenskem jeziku za Slovence v zamejstvu in po svetu; 
• Ponovno vzpostavila organizacijo Škrabčevih dnevov, vseslovenske jezikoslovne konference, 

s prvo organizacijo aprila 2011 
• nadaljevala z izvajanjem svetovalne dejavnosti preko spletne strani ŠUSS; 
• V sodelovanju s SlovIKom bomo organizirali jezikovno svetovalno službo za zamejske 

Slovence 
 
Za navedene dejavnosti bo UNG pridobila dodatne javne in zasebne vire financiranja.  
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

Uveljavljanje tečajev 
slovenščine kot tujega jezika 

Organizacija tečaja za tuje 
študente na ERASMUS 
izmenjavah 

realizirano 

   

4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 
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4.8.3 Pisarna za študentske domove 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2009 z 
obrazložitvijo razlik 

   
 

Kazalnik Študijsko leto 
2009/2010 

Ocena za študijsko leto 
2010/2011 

Realizacija za študijsko 
leto 2010/2011 

Število študentov, za 
katere se ugotavlja 
izpolnjevanje pogojev in 
meril za subvencioniranje 
bivanja 

78 82 * 

Število študentov, za 
katere se ponovno (na 
podlagi pritožbe) ugotavlja 
izpolnjevanje pogojev in 
meril za subvencioniranje 
bivanja 

0 0 * 

Število tujih študentov v 
javnih študentskih 
domovih, na krajših 
izmenjavah v RS 

42 38 * 

Število tujih študentov v 
javnih študentskih 
domovih, ki so redno 
vpisani na dodiplomski 
študij 

0 0 * 

*Študentski dom je v zasebni lasti in ga ima v najemu Univerza v Novi Gorici 
*podatki bodo dosegljivi konec septembra 2011 
 

4.9 Univerzitetni šport  
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

   
   

 

4.10 Interesna dejavnost študentov 

4.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi 
 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

   
   

4.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 
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4.11 Druga dejavnost univerze 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

   
   
 
 

4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 
 

Kratkoročni prednostni 
cilji univerze 

Pričakovani rezultati v letu 
2010 

Realizacija v letu 2010 z 
obrazložitvijo razlik 

Obnovitev prostorov v Novi 
Gorici 

Zaključek del Preurejene predavalnice na 
lokaciji Kompas in Vipavska 13 v 
Rožni dolini 

Obnovitev raziskovalnih 
laboratorijev v Novi Gorici 

Zaključek del Pridobljeno gradbeno dovoljenje 
za prenovo in izbran izvajalec 

Pričetek obnove dvorca 
Lanthieri 

Pridobitev sredstev EU, pričetek 
del (nosilec občina Vipava) 

Izbira izvajalca v teku 
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4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 
 

 

Viri sredstev in njihov delež pri investicije (v EUR) 
- NAČRT ZA LETO 2010 

Viri sredstev in njihov delež pri investiciji (v EUR)
- REALIZACIJA 2010 

Objekt 

Investicija (kaj 
se bo oz. se je 

delalo) 

Celotna 
vrednost 

investicije v 
EUR 

 Obdobje 
investicij
e  MVZT 

  
Koncesija Kredit Drugi viri Skupaj MVZT  

  
Koncesija Kredit Drugi viri Skupaj 

Obrazložitev 
razlik med 
načrtom in 
realizacijo 

Vipavska 
13 

Obnova 
prostorov 

500.000 2009-2010
0 0 

100.000
   0  100.000 0 0  0  12.500  12.500   

Lanthieri 
Vipava 

Obnova stavbe 25.000.000 2009-2013
0 0  0 100.000  100.000 0 0 0  0  0  

 Preloženi 
razpis MK 

  
 

4.12.2 Nakup opreme 
 

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) 
- NAČRT ZA LETO 2010 

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) 
- REALIZACIJA 2010 

Št. 
prioritete 

iz 
program
a dela za 
leto 2010 Članica Oprema 

 Namen 
opreme  

MVZT – 
nadomestitev 

in nakup 
opreme, 

povezane z 
izvajanjem 
pedagoške 
dejavnosti 

  
 MVZT -
drugo ARRS Drugi viri Skupaj

MVZT – 
nadomestitev 

in nakup 
opreme, 

povezane z 
izvajanjem 
pedagoške 
dejavnosti 

  
 MVZT -
drugo ARRS Drugi viri Skupaj 

Obrazložitev 
razlik med 
načrtom in 
realizacijo 

2 
 UNG 

Notranja 
oprema 

Posodobitev
    

31.000 
       11.000  11.000   

1 
 UNG 

Raziskovaln
a oprema 

Posodobitev
    

364.000 
  

Raziskovalna 
oprema  

21.000 218.000 
 239.000   

1 
 UNG 

Računalnišk
a oprema 

Posodobitev
    

72.000 
  

Racunalniska 
oprema  

45.500 55.000 
 100.500   
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4.12.3 Investicijsko vzdrževanje 

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem 
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2010 

Viri sredstev in njihov delež pri 
investicijskem vzdrževanju (v EUR) - 

REALIZACIJA 2010 

 Št. 
prioritete 

iz 
programa 

dela za 
leto 2010 Članica 

Opis in vrsta 
del MVZT Lastni viri Drugo Skupaj MVZT 

Lastni 
viri Drugo Skupaj 

Obrazložitev 
razlik med 
načrtom in 
realizacijo 

 1   
 Vzdreževanje 
stavb    90.000        25000       

                        
                        

4.12.4 Drugo  

Viri sredstev in njihov delež (v EUR) - NAČRT 
ZA LETO 2010 

Viri sredstev in njihov delež (v EUR) - 
REALIZACIJA 2010 

Št. 
prioritete 

iz 
programa 

dela za 
leto 2009 Članica Namen MVZT Lastni viri Drugo Skupaj MVZT 

Lastni 
viri Drugo Skupaj 

Obrazložitev 
razlik med 
načrtom in 
realizacijo 
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5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.1 Kadrovska politika 
 

Kratkoročni prednostni cilji univerze Pričakovani rezultati v letu 2010 Realizacija v letu 2010 z obrazložitvijo razlik 
Zaposlovanje novih mladih raziskovalcev Zaposlitev najmanj 5 novih mladih raziskovalcev Zaposlitev 6 novih mladih raziskovalecv 

Zaposlovanje novih mladih doktorjev znanosti Zaposlitev najmanj 15 novih raziskovalcev, od tega 8 
tujcev 

Zaposlitev 19 novih raziskovalecev od tega 6 tujcev 

Zaposlovanje novih administrativnih in tehničnih 
sodelavcev 

Zaposlitev najmanj 5 novih sodelavcev  Zaposlitev 4 novih administrativnih in tehničnih 
sodelavcev 

 

5.2 Kadrovski načrt in realizacija 
 

Število zaposlenih na dan 31. 
12. 2010 

 

Število novih zaposlitev 
v letu 2010, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 
iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki 
se ne nadomestijo z 
novimi zaposlitvami 

Število delavcev, s 
katerimi bo prekinjeno 

delovno razmerje in 
se ne nadomestijo z 
novimi zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2011 

Tarifni 
razred  Delovno mesto oz. naziv 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih 

v % 
ZAPOSLITV

E 

v osebah  (v 
% 

ZAPOSLITV
E) 

v 
mesecih v osebah v 

mesecih v osebah v 
mesecih 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih 

v % 
ZAPOSLITV

E 
a B c d e f g h i j k l 

 
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

IX Rektor 1 1   1 1 
IX Prorektor 2 2   2 2 
IX Dekan 5 5   5 5 
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO 
UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V 
JAVNEM SEKTORJU 

 8 8      8 8 
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 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

 

IX Redni profesor 11 3,20   14 4,40 
IX Izredni profesor 23 10,90   26 11,50 
IX Docent 45 14,20   31 11,35 
VII/2 Višji predavatelj 2 1,20   2 1,20 
VII/2 Predavatelj 2 2,00   1 1,00 
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 83 31,50    74 29,45 
IX. Asistent z doktoratom 28 19,90   31 21,70 
VIII Asistent z magisterijem 5 5,00   5 5,00 
VII/2 Asistent 8 8,00   10 10,00 
VII/2 Bibliotekar 3 3,00   3 3,00 
VII/2 Strokovni sodelavec 2 2,00   2 1,00 
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ 46 37,90    51 40,70 
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

129 69,40      125 70,15 

 
 

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 
VII/2 Mladi raziskovalec na 

enovitem doktorskem študiju  
    

VII/2 Mladi raziskovalec 18 18,00   21,00 21,00 
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 

18 18,00   21,00 21,00 

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 
Delovna mesta skupine J 

VII/2 PR DM OD 32   5 5,00   5 5,00 
VII/2 PR DM OD 30 DO 31 5 5,00   5 5,00 
VII/2 PR DM 29     
VII/1 PR DM OD 27 DO 28     
VII/1 PR DM MANJ KOT 27 15 14,00   15 14,00 
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SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 
ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 
DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH 
NA DELOVNIH MESTIH 
VETERINARJEV 

25 24,00       25 24,00  

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 

25 24,00       25 24,00 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, E, G.. 

25 24,00   25 24,00 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 180 119,35   179 12,15 
 
 
 

Izvolitve v naziv v letu 2010 
 

Naziv 

Število 
zaposlenih, ki 
jim bo v letu 
2010 potekla 

izvolitev v 
naziv 

Načrtovano 
število 

izvolitev v 
naziv v letu 

2010 

Realizirano 
število 

izvolitev v 
naziv v letu 

2010 
 

Redni profesor  3 10
Znanstveni svetnik   
Izredni profesor 1 10 6
Višji znanstveni sodelavec   
Docent 4 12 6
Znanstveni sodelavec   
Višji predavatelj  3 1
Predavatelj  4 4
Asistent 6 23 22
Učitelj veščin   
Strokovni svetnik   
Višji strokovni sodelavec   
Strokovni sodelavec   
Bibliotekar    
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Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010 
 

 Pridobivanje formalne 
izobrazbe  

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 
tečaji 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 

tujini 
Leto 2009 2  5  
Načrt 2010 2  5  
Realizacija 2010 3  7  
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Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki 
so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010 
 

 
Pridobivanje 

formalne 
izobrazbe  

Strokovno 
usposabljanje

Krajša 
usposabljanja 

in tečaji 
Sobotno leto 

Leto 2009 0 3 3 0 
Načrt 2010 0 3 3 0 
Realizacija 2010 0 3 15 (15 urni 

tečaj 
podjetništva za 

MR) 

0 

Število registriranih raziskovalcev 
 

Število registriranih 
raziskovalcev 

 

Št. vseh 
visokošolskih 

učiteljev, 
visokošolskih 
sodelavcev, 

raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev 

Vsi 
od tega s 
statusom 

mladi 
raziskovalci 

Stanje 31. 12. 2009 132 118 14 
Načrt 31. 12. 2010 141 130 17 
Realizacija 31. 12. 2010 147 129 18 
 
 
 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 
 

 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 
raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, 

visokošolskih 
sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 
znanstveno 

raziskovalni oziroma 
strokovno 

raziskovalni naziv 

Št. vseh raziskovalcev 
in strokovnih 

sodelavcev, ki imajo 
tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega 
učitelja oziroma 
visokošolskega 

sodelavca 

Stanje 31. 12. 2009 
Načrt 31. 12. 2010 
Realizacija 31. 12. 
2010 

149 87 124 

Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta 
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Podatki o izvajalcih študijskih programov  
 

Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja Skupaj 
 

Realizacija 
2009 Načrt 2010 Realizacija 

2010 
Realizacija 

2009 Načrt 2010 Realizacija 
2010 

Realizacija 
2009 Načrt 2010 Realizacija 

2010 
Realizacija 

2009 Načrt 2010 Realizacija 
2010 

Število zunanjih 
pogodbenih 
izvajalcev za izvedbo 
študijskih programov 

 
141 

 
 

141 
 

5 

 
 

5 
 

20 

 
 

20 
 

146 

220 
 

146 

Vrednost pogodb 
zunanjih pogodbenih 
izvajalcev za izvedbo 
študijskih programov 

292.769.26 

 

292.769.26 19.784,24

 

19.784,24 21.453 

 

21.453 312.553,5
0 

 
 
 
460.000 

312.553,5
0 

Število zaposlenih, ki 
študijske programe 
izvajajo na podlagi 
avtorskih ali drugih 
pogodb 

4 

0 

4 0 

0 

0 

0 0  

4 

0 

4 

Vrednost pogodb 
zaposlenih, ki 
študijske programe 
izvajajo na podlagi 
avtorskih ali drugih 
pogodb 

12.026,49 

0 

12.026,49 0 

0 

0 

0 0  

12.026,49

0 

12.026,49 
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri 
izvajanju programa dela 

 Pri izvajanju programa ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih dogodkov in posledic.  

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let 

UNG je mlada ustanova, ki se hitro razvija na raziskovalnem in izobraževalnem področju. Smo prva 
slovenska univerza, ki je že posodobila vse študijske programe in jih predelala po bolonjskem sistemu. 
V letu 2010 smo beležili tudi kvalitetno kadrovsko rast. Posebej smo ponosni na to, da na naši univerzi 
dela približno 43 % tujih raziskovalcev kar kaže na ugled, ki ga ima naša ustanova tudi izven državnih 
meja. Zato ocenjujemo, da je bilo leto 2010 pri doseganju zadanih ciljev izredno uspešno.  

6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 
standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje 
učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

 
UNG je kompaktna univerza s poenotenim poslovanjem. Tak način dela omogoča transparentni 
pregled porabe sredstev na vsakem stroškovnem mestu, kar veča gospodarnost in učinkovitost 
poslovanja 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

UNG je pridobila status univerze šele v letu 2006. Zato je UO UNG jeseni leta 2007 sklenil, da se 
uvede notranja revizija poslovanja, ki naj jo izvede zunanja revizijska hiša. Celotno poslovanje v letu 
2008 je bilo dvakrat revidirano. Revizor ni našel prekrškov v poslovanju razen drobnih napak, ki jih 
sproti odravljamo.  

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastevljenih ciljev nismo dosegli na področju izgradnje infrastrukture. Glavni razlog za to je problem 
pri iskanju lokacije kampusa univerze in odkupa ustreznih zemljišč. 

6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 
prostora 

UNG je ključen promotor razvoja Goriške regije. V zadnjih 14 letih smo zaposlili preko 120 
visokokvalificiranih sodelavcev in smo največji zaposlovalec v regiji. Raziskovalna dejavnost naših 
sodelavcev je močno povezana z lokalnim in slovenskim gospodarstvom, o čemer priča podatek, da 
20% raziskovalnega denarja pridobimo na projektih za slovensko gospodarstvo. Na UNG deluje edina 
Fakulteta za znanosti o okolju, ki šola bodoče strokovnjake na področju varstva okolja in edina visoka 
šola za vinogradništvo in vinarstvo. Naši raziskovalci Laboratorija za raziskave v okolju stalno 
sodelujejo pri reševanju okoljskih problemov. Laboratorij je tudi pooblaščen od MOP za ocenjevanje 
posegov v okolje. 
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7 UNIVERZA V ŠTEVILKAH 
 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2009/2010 in  2010/2011: primerjava med leti po članicah  
 

Stari študijski programi  - realizacija 

Članica 
 

Visokošolski 
strokovni 
programi 

študijsko leto 
2009/2010 

 

Visokošolski 
strokovni 
programi 

študijsko leto 
2010/2011 

 

Univerzitetni 
programi 

študijsko leto 
2009/2010 

 

Univerzitetni 
programi 

študijsko leto 
2010/2011 

 

Specialistični 
programi za  
študijsko leto 
2009/2010  

Specialistični 
programi 

za študijsko 
leto 

2010/2011  

Magistrski 
programi 
za študijsko 

leto 
2009/2010 

Magistrski 
programi 
za študijsko 

leto 
2010/2011 

 

Doktorski 
programi 

za študijsko 
leto 

2009/2010  

Doktorski 
programi 

za študijsko 
leto 2010/2011 

PTF 1 1 - - - - - - - - 
FZO - - 1 1 - - - - - - 
FH - - 1 1* - - - - - - 
FPŠ - - - - - - 4 - 4 4 
SKUPAJ 1 1 2 1+1* - - 4 - 4 4 
*vpis v absolventski staž 
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Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2010/2011, v primerjavi z letom 2009/2010 
 

Novi študijski programi - realizacija 

Članica 
 

Visokošolski 
strokovni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

študijsko leto 
2009/2010 

Visokošolski 
strokovni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

študijsko leto 
2010/2011 

Univerzitetni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

študijsko leto 
2009/2010 

Univerzitetni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

študijsko leto 
2010/2011 

Študijski 
programi 2. 

stopnje 
študijsko leto 
2009/2010 

 

Študijski 
programi 2. 

stopnje 
študijsko leto 
2010/2011 

Študijski 
programi 3. 
stopnje za 

študijsko leto 
2009/2010 

 

Študijski 
programi 3. 
stopnje za 

študijsko leto 
2010/2011 

PTF 1 1 - - 1 1 - - 
FZO - - 1 1 1* 1* - - 
FH - - 2 2 1+1* 1+1* - - 
FAN - - 1 1 1* 1* - - 
VSVV 1 1 - - - - - - 
FPS - - - - - - 6 7 
SKUPAJ 2 2 4 4 2+3* 2+3* 6 7 
*študijski program brez koncesije 
 
 

Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2010/2011, v primerjavi s študijskim letom 2009/2010 
 
 

Članica 

Število programov 
za izpopolnjevane 
v študijskem letu 

2009/2010 
 

Število programov 
za izpopolnjevane 
v študijskem letu 

2010/2011 
 

Število študentov  
v programih za 
izpopolnjevanje 

2009/2010 
 

Število študentov  
v programih za 
izpopolnjevanje  
v študijskem letu 

2010/2011 
 

FPS 1 1 5 0 
SKUPAJ 1 1 5 0 
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Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in 2010/2011: primerjava med leti 
 

Stari študijski programi - realizacija 
Visokošolski 

strokovni študijski 
programi 

Visokošolski strokovni 
študijski programi 

Univerzitetni 
študijski programi 

 

Univerzitetni  
študijski programi 

Specialistični študijski 
programi 

Magistrski študijski 
programi 

Doktorski študijski 
programi 

Članica 
Redni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
10/11 

Izredni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
10/11 

Redni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
10/11 

Izredni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
10/11 

Štud. leto 
09/10 

Štud. 
leto 

10/11 

Štud. 
leto 

09/10 

Štud. leto 
10/11 

Štud. 
leto 

09/10 

Štud. 
leto 10/1 

PTF - - 19 11 - - - - - - - - - - 
FZO - - - - 38 19 - - - - - - - - 
FH - - - - 8 - - - - - - - - - 

FPŠ - - - - - - - - - - 31 - 41 34 
SKUPAJ - - 19 11 46 19 - - - - 31 - 41 34 

 
 

Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in 2010/2011: primerjava med leti 
 

Novi študijski programi - realizacija 
Visokošolski 

strokovni študijski 
programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 
študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 
študijski programi 

1. stopnje 
 

Univerzitetni  
študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 
stopnje 

Študijski programi 2. 
stopnje 

Študijski programi 
3. stopnje 

Članica 

Redni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
10/11 

Izredni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
10/11 

Redni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
10/11 

Izredni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
10/11 

Redni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
10/11 

Izredni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
10/11 

Štud. 
leto 

09/10 

Štud. 
leto 

10/11 
PTF 123 108 7 8 - - - - 32 41 0 - - - 
FZO - - - - 59 61 - - 10* 7* - - - - 

VSVV 51 40 5 1 - - - - - - - - - - 
FAN - - - - 11 12 - - 1* 1* - - - - 
FH - - - - 96 59 - - 6+3* 7+2* - - - - 

FPŠ - - - - - - - - - - - - 70 111 
SKUPAJ 174 148 12 9 166 132 - - 38+14* 48+10* 0 - 70 111 

*študijski program  brez koncesije 
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Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in 2010 
 

Stari študijski programi - realizacija 
Visokošolski 

strokovni 
programi – redni 

študij 

Visokošolski 
strokovni 

programi – 
izredni študij 

Univerzitetni 
programi – redni 

študij 
 

Univerzitetni 
programi – 

izredni študij 

Specialistični 
programi 

Magistrski 
programi 

Doktorski 
programi 

Članica 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

PTF 16 29 8 14 - - - - - - - - - - 
FZO - - - - 16 12 - - - - - - - - 
FH - - - - 1 8 - - - - - - - - 
FPŠ - - - - - - - - - - 6 7 14 6 
SKUPAJ 16 29 8 14 17 20 - - - - 6 7 14 6 
 

Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 in 2009 
 

Novi študijski programi - realizacija 
Visokošolski 

strokovni študijski 
programi 1. stopnje 

– redni študij 

Visokošolski strokovni 
študijski programi 1. 

stopnje – izredni 
študij 

Univerzitetni študijski 
programi 1. stopnje – 

redni študij 
 

Univerzitetni  
študijski programi  

1. stopnje – izredni 
študij 

Študijski programi 2. 
stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 
stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 
3. stopnje 

Članica 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 2010 Leto 2009 Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 2009 Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 2010 Leto 
2009 

Leto 
2010 

PTF 0 4 0 0 - - - - 1 2 1 5 - - 
FZO - - - - 0 0 - - 0 0 - - - - 
FH - - - - 0 6 - - 1 2 - - - - 

VSVV 1 2 1 0 - - - - - - - - - - 
FAN - - - - 1 1 - - 0 0 - - - - 
FPŠ - - - - - - - - - - - - 1 3 

SKUPAJ 1 6 1 0 1 7 - - 2 4 1 5 1 3 
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Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2009/2010 in 2010/2011 
 

Št. študentov rednega 
dodiplomskega študija po 

študijskih programih* 

Št. diplomantov 
rednega dodiplomskega 

študija po študijskih 
programih* 

Št. študentov 2. stopnje 
rednega študija po novih 

študijskih programih 

Št. diplomantov 2. 
stopnje rednega študija 

po novih študijskih 
programih Študijska skupina 

Število 
uvrščenih 
članic 

Študijsko 
leto 09/10 

Študijsko 
leto 10/11 

Leto 2009 Leto 2010 Študijsko 
leto 09/10 

Študijsko 
leto 10/11 

Leto 2009 Leto 2010 

1. skupina - - - - - - - - - 
2. skupina 1 (FH) 127 59 1 14 9+3* 7+2* 1 2 
3. skupina 3 (PTF,FZO, 

FH) 
264 127 32 45 43+10* 41 1 2 

4. skupina 2 (VSVV, FZO) 57 101 1 2 - 7* - 0 
5. skupina 1 (FAN) 11 12 1 1 1* 1* 0 0 
6. skupina - - - - - - - - - 

 
*študijski program brez koncesije 
 



Univerza v Novi Gorici        

 35

Tabela 9: Kazalniki za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2009/2010, načrt za študijsko leto 2010/2011 in realizacija za študijsko leto 2010/2011 
 

Redni študij 
 

Izredni študij Kazalnik Članica 

Študijsko 
leto 09/10 
(leto 2009) 

Načrt za 
študijsko leto 

10/11 
(leto 2010) 

Realizacija 
za 

študijsko 
leto 10/11 
(leto 2010) 

Študijsko leto 
09/10 

(leto 2009) 

Načrt za 
študijsko leto 

10/11 
(leto 2010) 

Realizacija 
za študijsko 
leto 10/11 
(leto 2010) 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
visokošolskih študijskih programih, sprejetih 
pred 11. 6. 2004, v % 

       

 PTF - - - - - - 
 Skupaj 

univerza 
- - - - - - 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
univerzitetnih študijskih programih, sprejetih 
pred 11. 6. 2004, v % 

       

 FZO - - - - - - 
 Skupaj 

univerza 
- - - - - - 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 
11. 6. 2004, v % 

       

 PTF 27,5 32 33,3 133,3 - - 
 FZO 62,2 64 38,8 - - - 
 VSVV 16,2 18 17,9 0 - 0 
 FH 71,8 73 43,3 - - - 
 FAN 11,1 25 62,5 - - - 
 Skupaj 

univerza 
39,1 42 34,04 100,0 - 0 

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

       

 PTF 0 0 0 0 0 0 
 Skupaj 

univerza 
0 0 0 0 0 0 
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Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

       

 FZO 0 0 0 0 0 0 
 FH 0 0 0 0 0 0 
 Skupaj 

univerza 
0 0 0 0 0 0 

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih 
prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

       

 PTF 17,1 17 12,9 0 0 0 
 FZO 18,6 20 18,0 - - - 
 VSVV 9,8 10 15 0 0 0 
 FH 7,3 9 8,5 - - - 
 FAN 18,2 18 8,3 - - - 
 Skupaj 

univerza 
13,5 15 13,2 0 0 0 

Povprečno število let trajanja študija na 
študenta – v visokošolskih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

       

 PTF 6,3 6,5 6,43 6,6 7 7,88 
 Skupaj 

univerza 
6,3 6,5 6,43 6,6 7 7,88 

Povprečno število let trajanja študija na 
študenta – v univerzitetnih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

       

 FZO 6,3 6 6,3 - - - 
 FH 5 5 5,4 - - - 
 Skupaj 

univerza 
6,2 6 5,9 - - - 

Povprečno število let trajanja študija na 
študenta v študijskih programih prve stopnje, 
sprejetih po 11. 6. 2004 

       

 PTF - 3 3 - - - 
 FAN 3 4 4,25 - - - 
 FH - 3 3,68 - - - 
 VSVV 4 4 4,04 3,6 5 0 
 FZO - - - - - - 
 Skupaj 3,5 4 3,56 3,6 5 0 



Univerza v Novi Gorici        

 37

univerza 
FZO       
VŠVV       
PTF       
FAN       

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
gospodarstva na dodiplomskih študijskih 
programih 

Skupaj 
univerza 

      

FZO       
PTF       
FH       
VŠVV       
FAN       

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
domačih raziskovalnih zavodov na 
dodiplomskih študijskih programih 

Skupaj 
univerza 

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
gospodarstva na podiplomskih študijskih 
programih 

       

 Skupaj 
univerza 

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 
domačih raziskovalnih zavodov na 
podiplomskih študijskih programih 

FPŠ       

 Skupaj 
univerza 

      

 
 
 



Univerza v Novi Gorici        

 38

 
Pričakovani rezultati v študijskem letu 

2010/2011 
Realizacija v študijskem letu 

2010/2011 
Kazalnik Članica 

V 
sofinanciranih 

študijskih 
programih 

V nesofinanciranih 
študijskih 
programih 

V 
sofinanciranih 

študijskih 
programih 

V nesofinanciranih 
študijskih 
programih 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 
študijskega programa za pridobitev magisterija 

znanosti v %* 

 
    

 FPŠ - - - - 
 Skupaj 

univerza - - - - 

*od študijskega lete 2009/2010 izračun prehodnosti ni mogoč, zaradi uvedbe bolonjskih študijskih programov 
 
Definicije so v poslovnem poročilu. 
 

7.2 Raziskovalna dejavnost 

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2008 ter načrt in realizacija za leto 2009 
Raziskovalni 

program  
Infrastrukturni 

programi  Temeljni projekti Aplikativni 
projekti 

Podoktorski 
projekti Članic

a Leto 
Število 

Št. 
FTE 
letno 

Število 
Št. 

FTE 
letno 

Število 
Št. 

FTE 
letno 

Število 
Št. 

FTE 
letno 

Število 
Št. 

FTE 
letno 

Število 
CRPov  

Število 
znanstvenih 
sestankov/ko

nferenc  

Število 
drugih 

projektov  

Leto 2008 9 5,7 1 2 9 5 6 1,3 5 5 15 0 30 
Načrt za 
leto 2009 

12 7,9 1 2 9 5 7 2 6 6 5 1 40 
UNG 

Realizacija 
2009 

14 7,9 1 2 12 6,79 4 4,63 6 6 3 3 32 

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala univerza. Šteje se vse programe, ki se 
izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa  (npr. v letu 2008 se šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.08). 
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Tabela 11: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008 ter načrt in realizacija za leto 2009 
 

Patenti 

Članica Obdobje 
Število 
prijav 

 

Število  
podeljenih 

Število 
prodanih 

Št. 
prodanih 
blagovnih 

znamk 

Število inovacij 

Število 
projektov v 

katerih 
sodeluje 

gospodarstvo 
oz. drugi 

uporabniki 
znanja in so 

krajši od 
enega leta 

Število 
projektov v 

katerih 
sodeluje 

gospodarstvo 
oz. drugi 

uporabniki 
znanja, in so 
dolgi vsaj eno 

leto 
Leto 2008 1 1 0 0 0 4 4 
Načrt za leto 
2009 

1 1 0 0 0 6 6 
UNG 

Realizacija 
2009 

1 1 0 0 0 3 4 
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7.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tabela 12: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju za študijsko leto 2009/2010 in načrt ter realizacija  za študijsko leto 2010/2011 
Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Kazalnik Članica Študijsko 
leto 

2009/2010 
 

Načrt za 
študijsko leto 
2010/2011 

Realizacija za 
študijsko leto 
2010/2011 

Študijsko leto 
2009/2010 

 

Načrt za 
študijsko leto 
2010/2011 

 

Realizacija za 
študijsko leto 
2010/2011 

 
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini Univerza v 

Novi Gorici 
9(Erasmus) 13 (Erasmus) Bo znana ob 

zaključku 
šolskega leta 

2 (Erasmus) 2 (Erasmus) + 
1 (Norveški 
mehanizem) 

bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta  

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v 
Sloveniji 

Univerza v 
Novi Gorici 

7(Erasmus) 5 (Erasmus) Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

 1 (Erasmus)  ob zaključku 
šolskega leta  

Število gostujočih profesorjev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu 

Univerza v 
Novi Gorici 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

4 (Erasmus) 4 (Erasmus) + 
2 (Norveški 
mehanizem) 

bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

Število profesorjev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči 
profesorji 

Univerza v 
Novi Gorici 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

5 (Erasmus) 9 (Erasmus) bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 
izobražujejo v tujini 

Univerza v 
Novi Gorici 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

  bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo 

Univerza v 
Novi Gorici 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

  bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

Univerza v 
Novi Gorici 

  Bo znana ob 
zaključku 
šolskega leta 

5 (Erasmus) 15 (Erasmus) 
+ 4 (Norveški 
mehanizem) 

bo znana ob 
zaključku 
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7.4 Knjižnična dejavnost 
 

Tabela 13: Kazalniki za knjižnično dejavnost za leto 2009 in načrt ter realizacija za leto 2010 
 

Visokošolska 
knjižnica 

 

Leto Število aktivnih 
uporabnikov 

knjižnice 

Delež aktivnih 
uporabnikov z 

univerz (študenti, 
visokošolski učitelji 

in sodelavci, 
raziskovalci in 

strokovni sodelavci) 

Letni prirast tiskanih 
enot gradiva in število 

zakupljenih ali 
nabavljenih elektronskih 

enot 

Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki 

Število računalnikov, preko 
katerih uporabniki v knjižnici 

lahko dostopajo do 
informacij 

Leto 2009 552 
85,5% 6880 14263 8 

 Načrt za leto 2010 600 
85% 4000 15000 10 

 
Realizacija za leto 
2010 

568 
80,5% 6880 18800 9 
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7.5 Upravne naloge univerze 

Tabela 14: Kazalniki informatizacije univerze za študijsko leto 2008/2009 ter načrt in realizacija za 
študijsko leto 2009/2010 

Kazalniki Članica 
Študijsko 

leto 
2008/2009 

Načrt za 
študijsko leto 
2009/2010 

Realizacija 
za študijsko 

leto 
2009/2010 

Število študentov na računalnik 
 

UNG 10 10 10 

 SKUPAJ 10 10 10 
Odstotek elektronskih prijav na izpite UNG 100 100 100 
 SKUPAJ 100 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


